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autoři: Jaroslav Žák, Hana Burešová
hudba: Karel Cón
choreografi e: Ivana Steigerová, Lenka Lóšková, Radek Hrdlička, Radek Bílek
scéna, rekvizity: Ivana Steigerová, Luboš Laňka
inspice: Alena Malá
hudební režie: Michal Hodan
režie: Ivana Steigerová

žánr: hudební komedie
vhodné od: 10 let
délka: 120 minut (+ přestávka)

počet účinkujících: 17 (+2 technici)
cena: 15 000 Kč + doprava (10 Kč/km), pouze večerní představení nebo víkendy
autorská práva:  DILIA – divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s., Krátkého 143/1, 190 03  Praha 9
stavba scény: min. 90 minut
bourání scény: min. 30 minut

SYNOPSE:
„Co je štěstí? Muška jenom zlatá!“ „Teď vám názorně předvedu, jak se básník stává trpaslíkem.“ „Snědl jsem párek 
nevalné chuti a nepřišlo mi volno.“ „Ich habe gesagt!“ Tyto vpravdě kultovní hlášky pocházejí – jak všichni ctitelé 
české fi lmové klasiky dobře ví – z  legendárního snímku Martina Friče „Škola základ života“. Již méně je známý 
fakt, že fi lmový scénář vznikl na základě divadelní komedie, kterou na výzvu E. F. Buriana napsal středoškolský 
učitel Jaroslav Žák. A ten vycházel z vlastní humoristické prózy Študáci a kantoři, jež se těšila u dobových čtenářů 
mimořádnému ohlasu. A tak lze dnes říct, že Žákovy neopakovatelné postavičky „študáků“ a „kantorů“ – stejně jako 
autorovo laskavě ironické vidění školy coby sportovního zápasu – jsou právem nesmrtelné. Ba dokonce lze tvrdit, že 
dokud bude existovat škola, budou platit i brilantní a hluboce vtipné Žákovy postřehy o ní. Žákova divadelní verze 
se stala rovněž základem adaptace Hany Burešové; jsou do ní navíc dějově zakomponovány populární písničky 
třicátých let. S  humorem i  nadsázkou jsou tu nahlíženy typické školní situace, zobrazující „věčný boj“ študáků 
a kantorů, mezi nimiž poznáváme povědomé typy a charaktery prostředí nejen školního, ale vůbec českého.

Premiéra 6. dubna 2022 v Divadle Na Maninách
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POŽADAVKY
ZVUK
• přípojka 230 V
• připojení jack do notebooku (notebook máme vlastní)
• 2× reproduktor

SVĚTLA
• základní divadelní světelná technika pro trojbodové osvětlení herního prostoru, 1× bodový refl ektor, světlo 

s modrým fi ltrem

JEVIŠTĚ
• min. 8×7 m
• nutný volný prostor bočních výkrytů a horizontu

PROPAGACE
• veškeré grafi cké výstupy k tisku (PDF) vám rádi vytvoříme
• máme vlastní tištěné programy ke každému představení, které rozdáváme zdarma

KONTAKT
Radek Hrdlička, principál a umělecký šéf
telefon: 777 243 882
e-mail: principal@divadlobezdebat.cz
fakturační údaje: Divadlo bez debat, z. s., Na Baterii 351/4, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ 04812751
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